УКРАЇНА
Виконавчий комітет Іршанської селищної ради
Хорошівський район
Житомирська область
Р І Ш Е Н Н Я № 157
від 27 жовтня 2017 року
«Про неналежне виконання батьківських
обов’язків Омельченко Н.Д. та Дерієм В.Ю. »
До виконкому Іршанської селищної ради надійшло подання від
спеціаліста у справах дітей Кайдалова В.В. про неналежне виконання своїх
батьківських обов’язків Омельченко Наталію Дмитрівною та Дерієм Віталієм
Юрійовичем , щодо їх дитини - Дерій Ганни Віталіївни,29.11.2013 р.н.
Батьки мають невисокий батьківський потенціал, безвідповідальні,
офіційно ніде не працюють, зловживають алкогольними напоями, що
заважає їм в повному обсязі виконувати батьківські функції. Батьки мало
приділяють уваги вихованню та утриманню доньки, матеріальне становище
на низькому рівні. За недбалість батьків притягувались поліцією до
адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП. Сім’я стоїть на обліку в
Центрі соціальних послуг Іршанської селищної ради, дитина поставлена на
облік в службі у справах дітей Хорошівської РДА, як така, що опинилась в
складних життєвих обставинах.
На підставі викладеного , враховуючи інтереси дитини, керуючись
ст.32 п.б.7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 150,152,155,164 п.2, 3 ; ст.180 «Сімейного Кодексу України», ст.8 Закону
України «Про охорону дитинства»
виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Попередити батьків Омельченко Наталію Дмитрівну та Дерія Віталія
Юрійовича про відповідальність за життя їх малолітньої дитини - Дерій
Ганни Віталіївни,29.11.2013 р.н. та про можливе відібрання дитини в разі
неналежного виконання батьками своїх батьківських обов’язків.
2. Омельченко Н.Д. та Дерію В.Ю. вжити термінові заходи з припинення
вживання алкогольних напоїв та ведення аморального способу життя, не
залишати дитину бездоглядну, створити належні санітарно-гігієнічні умови
для виховання та утримання дитини.
3. Рекомендувати фахівцю із соціальної роботи Єрьоміній Л.Л. взяти під
соціальний супровід сім’ю Омельченко Н.Д. та Дерій В.Ю.
4. Питання про виконання гр.Омельченко Н.Д. та Дерієм В.Ю. своїх
батьківських обов'язків винести на розгляд засідання виконкому у листопаді
2017 року.
5.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради
Денисенко К.О.
Селищний голова

